
 
 
RAZLIČNE GLASNOSTI PREDVAJANIH VSEBIN 
 

S težavo, ki jo omenjate, se na zavodu RTV srečujemo že vrsto let. Glasnost 
zvoka merimo s pomočjo merilnih instrumentov, ki so priključeni na različnih točkah 
od  izvora pa vse do oddajnikov, ki posredujejo zvok in v primeru televizije  tudi 
sliko do naših poslušalcev. Zaradi fizikalnih lastnosti zvoka in karakteristike 
človeškega ušesa, ki je izredno občutljiv organ, merjenja električnih signalov ne 
zadostujejo, merilniki glasnosti zvoka pa do sedaj niso obstajali. Hkrati se moramo 
zavedati, da so vse glasnosti zvoka radijskih in TV oddaj prirejene in daleč od 
naravne dinamične zvočne slike. Lahko si zamislimo, kolikokrat moramo zmanjšati 
glasnost n.pr. simfoničnega orkestra ali rock ansambla, da ga lahko primerjamo z 
glasnostjo govora. Sodobni glasbeni izdelki vsebujejo vse več nenaravnih zvokov, ki 
so ustvarjeni na različnih sintetizatorjih in modernih računalniških sistemih. 
Reklamna sporočila so mnogokrat podprta z  agresivnimi zvočnimi efekti in 
nenaravno obdelanimi zvokovnimi posnetki, ki imajo veliko energije predvsem na 
visokih tonih slišnega spektra. Tako poskušajo oglaševalci pritegniti pozornost 
poslušalcev in gledalcev, RTV Slovenija (enako je tudi drugod po svetu) pa 
oglaševalcem ne sme omejevati uporabo želenih glasbenih podlag in efektov. 

Poleg omenjenih težav se srečujemo tudi z različnimi starostnimi skupinami 
naših poslušalcev. Naravno je, da se starejši poslušalci s postopnim slabšanjem sluha 
spopadajo s  slabšo selektivnostjo in včasih težko razumejo govor, ki je podložen z 
glasbo. Razlike v dojemanju zvočnih signalov nastopajo celo v istih starostnih 
skupinah, lahko rečemo, da vsakdo sliši nekoliko drugače. Torej se srečujemo tudi s 
subjektivno oceno glasnosti. Naj omenim, da na razumljivost vpliva tudi kvaliteta 
sprejemnika oz. zvočnega dela televizorja. 

Z razvojem in uvajanjem digitalne TV pa se obetajo boljši časi. V zadnjih letih 
se s problematiko glasnosti ukvarjajo številne inštitucije po vsem svetu. V Evropski 
uniji je nadzor nad glasnostjo predvajanih programov postal prednostna naloga in 
zahteva. V okviru EBU, katere članica je tudi RTV Slovenija, pospešeno deluje do 
sedaj najštevilčnejša skupina dvestotih strokovnjakov, ki bo v še v tem letu zaključila 
s svojim raziskovalnim delom. Rezultat njihovega dela bodo predpisani nivoji 
glasnosti, ki jih bodo morale upoštevati vse članice EBU, izdelani pa so že prototipi 
merilnikov glasnosti, s katerimi bomo v prihodnosti opremili vse naše studie. Zato 
prosimo naše gledalce in poslušalce še za nekoliko potrpljenja. Potrudili se bomo, da 
bodo nova odkritja in tehnološke novosti čim prej uvedene tudi v naše procese 
priprave programskih vsebin. 
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